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 KiVa+TORE näidisplaan õppeaastaks  
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Koolirahu 
väljakuulutami
ne 
 

Kogu koolipere tähelepanu 
juhtimine ja teadlikkuse 
tõstmine. Iga klass lepib kokku 
koolirahu reeglid. 

TORE on iga-aastaselt Koolirahu 
väljakuulutamise tseremoonial. 
Ettepanek kõikidele TORE koolidele- 
allkirjastada koolirahu leping oma 
koolis/TORE ringis/klassides. Seda 
saab teha KiVa tundide raames või kui 
klass on eelnevatel aastatel läbinud 
KiVa tunnid, saab KiVa reegleid 
kasutada lepingu punktidena.  

KiVa+TORE 
meeskondade 
kohtumine 

Koostööplaani koostamine 
kiusamise vähendamiseks 
algaval õppeaastal. 
Kokkulepped tugiõpilaste 
kaasamisest kiusamisjuhtumite 
lahendamisse. 

Ühiselt arutatakse läbi KiVa ja TORE 
tegevused kooli üldise aastaplaani 
valguses. Sõlmitakse/korratakse üle 
KiVa ja TORE koostegutsemise 
põhimõtted ning tegevused 
kiusamisjuhtumite korral. 

Õppeaasta 
stardi(info)- 
koosolekud 
õpilastele, 
personalile, 
lapsevanemat
ele 

Kooliperele on tehtud 
meeldetuletus kooli eesmärgist 
olla kiusamisvaba ning on 
teadlik KiVa+TORE koostööst ja 
eesootavatest tegevustest. 

KiVa programmi raames toimuvad iga 
õppeaasta alguses 
informeerivad/meeldetuletavad 
kohtumised nii õpilaste, personali kui 
lapsevanematega (nn Tagasi kooli 
õhtu). Neid kohtumisi saab kasutada ka 
TORE teavituse tegemiseks, samuti 
võivad tugiõpilased aidata kohtumisi 
läbiviia, nt korraldada lapsevanematele 
kiusamisega seonduva mõistmist 
toetavaid mänge ja harjutusi. 

1. KiVa tund Tugiõpilastel on võimalus KiVa 
tunnis kohtuda ja tegeleda 
nooremate õpilastega 

KiVa õppekavas on ettenähtud 10 
paaristundi (20 ainetundi) igas 
kooliastmes (nt esimene moodul I ja 
teine moodul IV klassis). Ülejäänud 
klassid saavad KiVa teemasid kasutada 
oma äranägemise järgi.  
Teemad I astmes - üksteisega 
tutvumine; II astmes - austus on kõigi 
jaoks. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

Milline täpsemalt koostöö sisu on, 
sõltub kooli sees tehtud kokkulepetest 
(vt KiVa+TORE käsiraamatut). 
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TORE 
laiendus-
koolituse 
algus 

Koolis kasvab tugiõpilaste arv Kooliaasta algusega algavad koolis ka 
TORE juhendaja käsiraamatu järgi 
tugiõpilaste laienduskoolitused. 
Laienduskoolitusele tasub kutsuda 
vanemaid KiVa klasside õpilasi ning ka 
õpetajaid.  

TORE ja 
KiVa 
mängude 
vahetunnid 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tugiõpilased 
saavad ürituse 
korraldamiskogemuse 

KiVa õpilased ja tugiõpilased võiksid 
ühiselt korraldada näiteks kord kuus 
mängude päeva, kus vahetundides 
mängitakse ühiselt erinevaid TORE ja 
KiVa tundides kasutatavaid mänge. 

O
K

T
O

O
B

E
R

 

KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks. 

2. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - tundeõpetus, II 
astmes grupisuhted ja käitumine grupis. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja 
KiVa 
mängude 
vahetunnid 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tugiõpilased 
saavad ürituse 
korraldamiskogemuse 

KiVa õpilased ja tugiõpilased võiksid 
ühiselt korraldada näiteks kord kuus 
mängude päeva, kus vahetundides 
mängitakse ühiselt erinevaid TORE ja 
KiVa tundides kasutatavaid mänge. 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks. 

3. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teema I astmes - kokkukuuluvus ja 
meie-tunne klassis; II astmes - 
kiusamise äratundmine. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja 
KiVa 
mängude 
vahetunnid 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tugiõpilased 
saavad ürituse 
korraldamiskogemuse 

KiVa õpilased ja tugiõpilased võiksid 
ühiselt korraldada näiteks kord kuus 
mängude päeva, kus vahetundides 
mängitakse ühiselt erinevaid TORE ja 
KiVa tundides kasutatavaid mänge. 
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 KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks. Esimese poolaasta 
tegevuste analüüs. 
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4. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - erinevus on rikkus, 
II astmes - varjatud kiusamise 
tundmaõppimine ja peatamine. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja 
KiVa 
jõulunurk 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tähistatakse 
ühiselt jõuluaega 

TOREKATEL on traditsiooniks saanud 
tähistada koolis jõuluaega. Ideed võiks 
ühendada ning suurema meeskonnaga 
jõuab rohkem. 
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KiVa 
kogemuspäev 

KiVa tiimide professionaalse 
arengu toetamine läbi 
kolleegitoe ja täienduskoolituse 
pakkumise SA Kiusamisvaba 
Kool poolt. 

Igas jaanuaris toimub KiVa tiimidele 
kogemuspäev. See on ülesehitatud 
kogemusvahetuse ja täienduskoolituse 
tegevustena, täpsem sisu põhineb igal 
aastal koolidelt kogutud vajaduste 
põhjal. Osaleda võiks ka TORE juht. 

KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks. KiVa-tiimi I poolaasta 
vaheküsitluse täitmine. 

5. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - kiusamisvastane 
hoiak KiVa koolis, II astmes - kiusamise 
tagajärjed. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

22.jaanuar 
kallistamise 
päeva 
tähistamine 

Terve kool tähistab 
rahusvahelist kallistamise 
päeva 

Terve kooli ühiskallistamine  

TORE 
sünnipäeva 
tähistamine 
26.jaanuar 

TOREKAD tähistavad koos 
sõpradega tugiõpilaste 
tähtpäeva 
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 KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks.  

6. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - kiusamisvastane 
hoiak KiVa koolis, II astmes - rühma 
osalemine kiusamises. 
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Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja KiVa 
sõbrapäevanu
rk 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tähistatakse 
ühiselt sõbrapäeva 

TOREKATEL on traditsiooniks saanud 
tähistada koolis sõbrapäeva. Ideed 
võiks ühendada ning suurema 
meeskonnaga jõuab rohkem. 
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KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks.  

7.-8. KiVa 
tund 

Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - enda ja kaaslase 
kaitsmine kiusamise eest, ohvri 
toetamine, II astmes - ühine vastuseis 
kiusamisele klassis ja enda kaitsmine  
kiusamise korral. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja 
KiVa 
mängude 
vahetunnid 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tugiõpilased 
saavad ürituse 
korraldamiskogemuse 

KiVa õpilased ja tugiõpilased võiksid 
ühiselt korraldada näiteks kord kuus 
mängude päeva, kus vahetundides 
mängitakse ühiselt erinevaid TORE ja 
KiVa tundides kasutatavaid mänge. 
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KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks.  

2. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - kirjandustund, 
tugiõpilased saavad tutvustada 
kirjanduse põhjal kiusamise teemat või 
näiteks teha lavastust. Valik allikaviiteid 
on leitav KiVa siseveebis. 
II astmes - Kiusamisvaba kool - teeme 
koos ära! kokkuvõtted ja klassi projekti 
kavandamine kiusamise 
vähendamiseks koolis. Tugiõpilaste 
kaasamine projektitöösse võib pakkuda 
olulist lisaväärtust kõigile osapooltele.  

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 
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KiVa 
õpilasküsitlus 

koolis kiusamise sagedustest ja 
sellega seonduvast ülevaate 
saamine. 

Aprilli viimasel nädalal algab iga-
kevadine veebipõhine õpilasküsitlus. 
Tugiõpilasi saab kasutada arvutiklassis 
assitendina, kes aitab nt I kl õpilastel 
küsimusi lugeda. Vajalik eelnev 
instrueerimine. 

TORE ja 
KiVa 
mängude 
vahetunnid 

Koolis on õpilastel vahetunnid 
sisustatud ning tugiõpilased 
saavad ürituse 
korraldamiskogemuse 

KiVa õpilased ja tugiõpilased võiksid 
ühiselt korraldada näiteks kord kuus 
mängude päeva, kus vahetundides 
mängitakse ühiselt erinevaid TORE ja 
KiVa tundides kasutatavaid mänge. 
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KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumised 

Koostöö kiusamisvabaduse 
tegevuste planeerimisel ja 
läbiviimisel 

Igakuine/iganädalane kohtumine koolis 
toimuva planeerimiseks ja 
analüüsimiseks.  

10. KiVa tund Tugiõpilaste kaasamisel nende 
endi ja ka nooremate õpilaste 
üldpädevuste arendamine. 

Teemad I astmes - küsitlus, 
kokkuvõtted ja KiVa-leping 
ülevaatamine (seos koolirahuga), II 
astmes - kokkuvõtted, küsitlus ja 
klassiprojekti jätkamine. 

Tugiõpilaste 
ja KiVa tiimi 
koostöö 
juhtumite 
lahendamisel 

Kiusamisjuhtumid saavad 
kiiremini püsiva positiivse 
lahenduse. 

 

TORE ja 
KiVa ühine 
kooliaasta 
lõpetamine  
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I KiVa+TORE 
tiimi 
kohtumine 

Õppeaasta  kokkuvõttev 
analüüs, plaan uueks 
õppeaastaks. 

 

 

 

 


